
Stockholm - Peter Pan, går åt helvete

BESKRIVNING

Peter Pan  - går åt helvete

Stockholm

3 dagar

Följ med på en galen och underbart rolig föreställning

på legendariska Cirkus. I rollerna på denna katastrofalla

föreställning ser vi Per Andersson, Pernilla Wahlgren,

Ola Forssmed, David Batra, Clara Henry och Hampus

Nessvold. De spelar i en amatörteater som ska sätta

upp Peter Pan men allt som kan gå fel, går fel. Frågan

är om de kommer att lyckas nå slutet innan allt

fullständigt kraschar samman.  

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter,

två nätter i dubbelrum med frukost. biljett till Circus,

moms och reseledare.



Dag 1 Hemorten - Stockholm

Via våra påstigningsorter reser vi norrut genom de småländska skogarna innan vi kommer upp till den vackra

Vätterleden med fantastisk utsikt över Vättern och Visingsö. Vi passerar Norrköping och Södertälje innan vi når vår

huvudstad sent på eftermiddagen. Vi bor centralt på Scandic Grand Central. Ett modernt, fräscht hotell med hög

mysfaktor med en gammal klassisk fasad mitt i city mellan stationen och Drottninggatan vid de stora affärsområdena

och med alla sevärdheter på bekvämt avstånd. Ca 60 mil.

Dag 2 Stockholm

För de som vill gör vi en stadsrundtur i vår huvudstad på lördag förmiddag då man får se de viktigaste sevärdheterna

samtidigt som vår kunniga reseledare informerar om vad som pågår i staden. Det ingår ingen middag på kvällen men

det finns mycket att välja på i området om man inte vill stanna på vårt fina hotell som har både bar, brasseri samt flera

trevliga gemensamma utrymmen och kan erbjuda live akustisk musik på kvällarna. Dagen avrundas med skrattfesten

Peter Pan går åt helvete föreställning på Cirkus. 

 

Dag 3 Stockholm - Hemorten

Efter frukost går färden söderut mot våra hemorter. Med uppehåll för kaffe och lunch når vi åter Skåne på kvällen efter

en trevlig weekend i vår huvudstad. Cirka 60 mil.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris från:


